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Stambanebygget genom Skåne tidigareläggs

Under fredagen är infrastrukturminister Anna Johansson i Lund för att presentera
regeringens nästa steg mot en ny nationell infrastrukturplan. En ny stambana kan
börja byggas mellan Lund och Hässleholm redan nästa år.

Under fredagen besökte infrastrukturminister Anna Johansson (S) Lund, för att berätta om hur

regeringen tänker sig det fortsatta arbetet. Och beskedet var att planerna på höghastighetståg

nu blir allt mer konkreta. 

– Det har rått delade meningar om det här, men höghastighetsbygget är nödvändigt för att råda

bot på kapacitetsbristen, sa Anna Johansson.

Ett av de besked som gavs är att Trafikverket nu får i uppdrag att mellan perioden 2018 – 2029

påbörja byggandet av en ny stambana för höghastighetståg. Det blir Trafikverkets jobb att se till

att utbyggnaden sker på ett, så kallat ”kostnadseffektivt sätt”.

Ska byggas oavsett
En prioriterad etapp blir alltså Lund – Hässleholm. Den ska börja byggas direkt efter Ostlänken,

där starten av den så kallade Kardonbanan sker redan i år.
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SJ-chefen vill forcera
höghastighetsbanan Malmö-
Stockholm
Regeringen bör skynda på utbyggnaden av en

höghastighetsbana Malmö-Stockholm så att den blir klar redan

2030. Där finns en betydligt större potential att locka resenärer

från flyg till tåg än på sträckan Göteborg-Stockholm.

Det säger SJ-chefen Crister Fritzon i en intervju med

Sydsvenskan och HD.

Erik Magnusson F Ö L J  S K R I B E N T

– Vi vill att regeringen forcerar utbyggnaden av en höghastighetsbana
Malmö-Stockholm. Vi ser att den sträckan har störst potential för ökat
tågresande, säger SJ-chefen Crister Fritzon.

Bild: Erik Magnusson

Det går bra för SJ just nu. Det statliga järnvägsbolaget har ökat

sin vinst tre år i rad, något som gör att SJ-chefen under de
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